


PLÀNOL  POBLE

Plaça Major



 L’actualitat de la Font de la Figuera (així com passa amb molts pobles més) 
s’enmarca dins de la situació econòmica actual amb les característiques específiques 
d’aquest poble d’interior que és la porta d’entrada a  terres valencianes. Els pobles, sobre-
tot els més xicotets, sempre ens hem caracteritzat per intentar  autoabastir-nos amb els 
productes propis i mantenir un equilibri amb aquells que haviem d’adquirir d’altres llocs.

 D’aquesta manera comença un cercle que continua amb el suport del xicotet co-
merç amb totes i cadascuna de les activitats que es realitzen, tant culturals, esportives, de 
caràcter social i solidari, i lúdic - festives. Aquestes activitats donen vida i són les que fan 
més atractiva l’estància i la visita al nostre poble. La Font de la Figuera es caracteriza per 
ser una població més distanciada geogràficament dels pobles que ens envolten, però amb 
una activitat social important i que cal tindre en compte.
 
 Fa dos anys va sorgir l’Associació de Comerciants i Professionals de la Font de la 
Figuera, amb el propòsit d’ajuntar esforços i promoure l’activitat del xicotet comerç i dels 
autònoms que treballen i viuen en i per a la Font. Aquest propòsit, per ser nou, és difícil 
i costós, però estic segur que entre totes i tots, si ens parem a pensar, reconeixerem que 
són moltes les famílies que viuen d’aquestes xicotetes empreses, i que són aquestes xico-
tetes empreses les que donen suport a les iniciatives tant de l’Ajuntament com de la resta 
d’associacions locals per a seguir donant vida al poble.

 És per això que cal un esforç entre comerç i consumidors per a què, tots junts, 
reconsiderem el posicionament des d’on ens trobem i tenim en compte on podem arribar. 
Amb aquest sentit gravarem l’espot promocional de la FIRA (que podeu trobar en internet 
en www.lafontjove.wordpress.com) i amb aquest sentit es plantetja també aquest event, 
per tal de què siga una de les primeres accions que prenem per a canviar certes costums 
a partir d´aquesta anàlisi que fem. És clar que la primera vegada que organitzem aquest 
event des de l’ajuntament resulta més complicat per a totes i tots, però cal intentar -ho. 
Perquè un poble sense xicotet comerç i sense professionals estarà destinat a convertir-se 
en poble-dormitori, o la despoblació, i per tant, a la desaparició del mateix, així com de les 
seues costums i dels seus arrels.

 Aquest canvi de visió comença amb la idea del COMERÇ AL CARRER, que és plan-
tetja, per a què almenys vegada a l’any valorem la importància que té el xicotet comerç i els 
professionals, el que significa això en quant a llocs de treball i per valorar també el suport 
que ells donen a l’activitat social del poble, que, al cap i a la fi, és el que tanca el cercle de 
la vida en un poble.

  Cal que creguem en el nostre futur com a poble, cal que creguem en les nostres 
possibilitats, millorant allò que hem de millorar, i posant-nos en marxa per evitar que més 
comerços es queden pel camí. Cal que aprofitem aquesta fita per mirar de nou el xicotet 
comerç com a la resposta més pròxima, més amiga i de més qualitat i amb més compromís 
perquè el futur de la societat que volem siga cada vegada millor.

 Aprofitem la FIRA per degustar els nostres productes típics, especialment els 
embotits, els nostres vins i la mistela, i , ara també, el nostre cava.

 Desitgem que gaudiu amb tots els sentits d’aquestos dies, que han estat preparats per a 
vosaltres amb molta dedicació i estima.

 Salut i poble

Vicent Muñoz Jordà 
Regidor de Comerç

 



PLÀNOL  FIRA



PROGRAMACIÓ

DIVENDRES 23 D’ABRIL

19:30h INAUGURACIÓ DE LA FIRA
Visionat de l’espot anunciador de la Fira, parlaments del Regidor de Co-
merç Vicent Muñoz, homenatge a Julia Garcia, per part de l’Associació 
de Comerciants
i Professionals de la Font de la Figuera i la Regidoria de Comerç i In-
auguració de
la Fira per l’Alcalde Santiago Micó, amb Colla de dolçaines i tabals. 
Davant l´Ajuntament fins l’Entrada al recinte de la Fira.

  
21:30h SOPAR POPULAR (amb la col laboració de les Ames de Casa)
En la Carpa Central. Cal adquirir els tiquets anticipadament. 
 
23:30h CATA NOCTURNA DE VI I CAVA
Cata de vins blancs, cava i mistela, per Toni Arráez. Al recinte 
de la Fira.

00:30h ANIMACIÓ A LA CARPA

Durant la Fira podran adquirir-se els tíquets al preu de 10€, amb 5 
consumicions de beguda i 5 de menjar, amb el regal d’una copa i una 
cassoleta per a les degustacions.
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www.lafonjove.wordpress.com

DISSABTE 24 D’ABRIL
 

10-12h VISITES GUIADES AL TEATRE JOAN DE JOANES,           
 MUSEU ETNOLÒGIC I RETAULE DE L’ESGLÉSIA
 
11h Obertura de la Fira

12:30h Cata i Maridatge de vins i foie, per Bodegas Arràez i El 
Capurutxo. 
Recinte de la Fira, Carpa Central Esquerra.
 
17:30h Obertura de la Fira
 
17:30h Taller de Globusflèxia per a xiquets i xiquetes. Cal 
apuntar-se a l’estand d’Informació de l’Ajuntament abans del co-
mençament.

19:15h Cata de vi i degustació d’embotit i patés d’elaboració 
pròpia. Coop. La Viña i Carniceria Manolo. 
Recinte de la Fira, Carpa Central Esquerra.

20h PRESENTACIÓ DE L’ESPOT ANUNCIADOR DE L’Imagina’t 2010
Visionat de l’espot promocional del 3r Concurs de Curtmetratges 
de la regidoria de Joventut, a càrrec de Rafael Mauricio “Passa” i 
Jose Antonio Penadés Pedrón i els seus col laboradors. Recinte de 
la Fira, Carpa Central Esquerra.
 



20:30h FESTA DEL VI
Amb música d’ambientació, i amb la col laboració de la Comissió 
de Festes Patronals. Recinte de la Fira, Carpa Central Dreta.

00:00h DISCO-MÒBIL
Festa a càrrec de la Confraria i Junta de Festers de Santa Bàrbara. 
Al recinte de la Fira. Carpa Central esquerra.

DIUMENGE 25 D’ABRIL
 
10-12h VISITES GUIADES AL TEATRE JOAN DE JOANES, MUSEU 
ETNOLÒGIC I RETAULE DE L’ESGLÉSIA

11h Obertura de la Fira

11h Taller de màgia per a xiquets i xiquetes. Cal apuntar-se a 
l’estand d’Informació de l’Ajuntament abans del començament. 
Recinte de la Fira, Carpa Central Dreta.

11h Signatura de Llibres pels autors locals: Vicent Biosca, Ma-
nel Asensi, Encarnació Gómez, Rafa Maldonado i José Giménez. 
Estand activitats Ajuntament.

12h Cata de vi i maridatge amb formatges. Bodegas Arráez i 
Xarcuteria Capurutxo. Recinte de la Fira. Carpa Central Dreta.
 
17:30h Obertura de la Fira
Animació per a xiquets i xiquetes a càrrec dels Júniors Ara i Ací.

19:30h CLOENDA DE LA FIRA
Colla de dolçaines i tabals i agraïments als participants i col labo-
radors.
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En restauracions MMI oferim la 
possibilitat de restaurar i modernit-
zar els vostres mobles i així tenir 
en la vostra llar peces úniques amb 
la seua pròpia història i totalment 
personalitzades. 

“En la nostra tenda podran trobar un 
gran surtit de productes professionals 
de perruqueria,cosmètica i productes 
d´herboristeria com moltes més varietats. 
Esperem arribar a tots i el que no veja que 
pregunte”.

Bellesa i varietats 
    Jorques

PARTICIPEN



PARTICIPEN

Hostal Rural
Ca l´Amable

C/ Les Eres, 36
La Font de la Figuera
46630 VALENCIA



PARTICIPEN

En Azulejos la Fontina tenemos todo tipo de azulejos, 
gres y complementos cerámicos, con la mejor calidad 
y a precios realmente bajos. Ven a visitarnos y verá 
nuestra amplia gama de productos que harán de su 
casa que sea un encanto para sus sentidos. No te 
agobies y comprueba como en Azulejos la Fontina 
le podemos aconsejar con lo mejor para sus necesi-
dades.

Interiores: todo tipo de decoración en imitación de 
mármol, madera y piedra. Alisado de paredes de 
gotelé. Colocación de papeles decorativos.
Exteriores: rehabilitación de fachadas y todo tipo de 
exteriores.

C/ El Molino, 15
Caudete 02660

Albacete
Tel. 96 582 74 26

Espai Logo 
Cooperativa La 
Viña
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Organitza 

Col labora 

Patrocina


